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اهمیت «اکو» در شبکه اقتصادی
منطقهای ایران
تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس دادههای
بانک جهانی از  460میلیارد دالر در سال
( 2013آغاز به کار دولت یازدهم) به 191.7
میلیارد دالر در سال ( 2020پایان کار دولت
دوازدهـــــم) رســیــده اســـت .مــیــزان صـــادرات
کشور نیز بر اســاس داد ههــای پایگاه  OECاز
 92.8میلیارد دالر در ســال  2013بــه 25
میلیارد دالر در ســال  2019کاهش یافته
اســت .همین دو شاخص اقتصادی و تجاری
به تنهایی بــرای اولویتبخشی به دیپلماسی
اقتصادی در دولت سیزدهم کافی است .این
حــوزه بــر اســاس برنامههای اعــانــی از سوی
دولت با اتکا بر سیاست همسایگی و نیز با عنایت
به راهــبــرد کــان «نگاه به شــرق» قابل تحقق
اس ــت.در چنین رویــکــردی باتوجه به شرایط
تحریمی ،موضوع مقاومسازی اقتصاد در مقابل
آســیـبهــای تحریمی و غیرتحریمی عاملی
است که میتواند از تکرار سقوط اقتصادی-
تــجــاری ســالهــای اخــیــر جلوگیری کــنــد .در
این زمینه راهکارها و راهبردهای گوناگونی
پیشروی دولت سیزدهم وجود دارد .اگرچه
بخش مهمی از این راهکارها درو نگرایانه و
مبتنی بر اصول و راهکارهای اقتصاد مقاومتی
است ،اما بخشی از آن نیز در سطح منطقهای و
بینالمللی در چارچوب دیپلماسی اقتصادی
قابل تحقق است .نخستین و اصلیترین راهکار
در مقاو مسازی اقتصاد در سطح بینالمللی و
منطقهای بر ایجاد شبکههای مویرگی بین ایران
و محیط پیرامونی استوار است؛ بهگونهای که

یا گسست این پیوندها از طریق سازوکارهای
تحریمی و غیرتحریمی غرب غیرممکن شده یا
هزینههای آن به طور محسوسی هم برای غرب
و هم کشورهای پیرامونی ایران باال رفته است.
این شبکه مویرگی را از طریق حضور پررنگ در
پلتفرمهای اقتصادی منطقهای میتوان ایجاد
کــرد .در چنین ساختارهایی انعقاد توافقات
گسترده در حوزههایی نظیر ترانزیت ،تجارت،
بیمه ،گمرکات و ...میتواند وابستگی متقابل
اقتصادی و نیز سطح منافع مشترک از مناسبات
تجاری را افزایش دهــد .همچنین ایــن شبکه
مویرگی به دلیل آن که بخش مهمی از آن در
شبکههای غیررسمی و نیز حوز ههای خرد و
متوسط قرار دارد ،به سختی آسیبپذیر خواهد
شد.در این راهکار سازمان همکاری اقتصادی
(اکو) به دلیل آن که بخشی از ابتکار شکلگیری
آن در ایـــران و مبتنی بــر جــایــگــاه منطقهای
ای ــران تأسیس و احیا شــده اســت ،از جایگاه
بسیار وی ــژهای بــرخــوردار اســت .درعینحال
موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه
اقتصادی اوراسیا که ممکن است به زودی به
یک موافقتنامه تجارت آزاد تبدیل شــود ،از
طریق پوشش بخش دیگری از حوزه کشورهای
هــمــســایــه نــقــش مــشــابــهــی خــواهــد داشـــت.
در این راستا اما باید به حوزه ارتباطات سیاسی
ایـــران و کــشــورهــای همسایه در سطوح دو و
چندجانبه توجه ویژه داشت ،به ویژه در حوزه
آسیای مرکزی احیای مناسبات سیاسی و روابط
حسنه با تاجیکستان و ترکمنستان از اولویت
بسیار باالیی برخوردار است .انجام نخستین
سفرهای خارجی آیت ا ...رئیسی به این دو کشور
در پاسخ به توسعه شبکه ارتباطات منطقهای
ایران و نیز حلوفصل این چالشها گامی بسیار
مهم و راهبردی در این زمینه ارزیابی میشود.
دومــیــن راه ــک ــار امـــا بــر احــیــای مــزیـتهــای
ژئواکونومیکی ایران متمرکز است .ایران به دلیل
قرار گرفتن در نقطه اتصال چند منطقه گوناگون،
از موقعیت منحصر به فردی در حوزه ترانزیت
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برخوردار است .در عین حال در بخش مهمی از
دو طرح بزرگ ترانزیتی منطقهای و بینالمللی
کنونی ،از جمله ابتکار کمربند و جــاده و نیز
راهگذر شمال – جنوب ،ایران قرار گرفته است.
پیوند دهنده مسیرهای مختلف راهگذرهای
اقتصادی این طر حها و نیز ارتبا طدهنده دو
طــرح به یکدیگر از مسیر ایــران مقدور است.
ایران همچنین مبتکر تنو عبخشی بسیاری از
مسیرها با محوریت افغانستان نظیر راهگذر
کتای یا ترانسافغان بوده است که این عامل نیز
در تنو عبخشی مسیرهای ترانزیت بسیار حائز
اهمیت است .در همین حال ایران در میان چند
حوزه بسیار بزرگ تولیدکننده و مصرفکننده
انرژی نیز قرار دارد که در صورت توسعه شبکه
خطوط لوله یا قراردادهای سواپ میتواند نقش
مؤثری را نیز در این زمینه ایفا کند.توافق سه
جانبه گازی که روز گذشته در حاشیه اجالس
عشق آباد بین ایران ،ترکمنستان و آذربایجان
منعقد شــد ،نمونه خوبی از ایــن نقش است.
ساختار اکو با دربرداشتن کشورهایی از چند
منطقه مختلف اعم از جنوب غرب آسیا ،قفقاز،
آسیای مرکزی و جنوبی ،از موقعیتی منحصر
به فرد در این زمینه برخوردار است .در صورت
ایجاد همگرایی در چارچوب این سازمان ،نقش
ایــران بهعنوان عامل پیوند دهنده حوز ههای
ژئواکونومیکیمختلفمیتواندقوامبخشمنافع
ایران در بلندمدت در منطقه شود .تجربه معافیت
مسیر چابهار به افغانستان از تحریمها در دوره
دونالد ترامپ به خوبی نقش و اثرگذاری این
مؤلفه ژئواکونومیکی را به اثبات رسانده است.
با این حال باید توجه داشت که صرف مشارکت
در چنین پلتفر مهای منطقهای و حتی انعقاد
توافقات گوناگون بدون وجود سطح مشخصی از
عملگرایی ،بهویژه در ایران ،قابل تحقق نخواهد
بود .همگرایی سیاسی ،اعتماد متقابل و صرف
هزینههای الزم بهویژه در حوزه زیرساختهای
راهبردی از نشانههای این عملگرایی محسوب
می شود.

نشست بی سابقه مجلس و قوه قضاییه برای حل مشکالت مردم
قالیباف:برای حل مشکالت نیاز به کارهای شجاعانه داریم
نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه برای حل
مسائل و مشکالت مــردم در بهارستان برگزار
شد .سردبیر خبرگزاری خانه ملت در توئیتی با
اشار ه به حضور شورای عالی قضایی در مجلس
این نشست را بی سابقه خواند و نوشت  «:هدف
ایــن جلسه که بــرای اولین بــار در  ۴دهــه اخیر
برگزار شده ایجاد هماهنگی میان دو قوه برای
حل مسائل و مشکالت مردم است .چهارشنبه
نیز بــرای اولین بــار چنین جلسهای با حضور
هیئت دولت در صحن علنی برگزار میشود».
در همین حال حجت االســام محسنی اژ های
در جلسه مشترک اعضای شورای عالی قضایی
با نمایندگان مجلس که به مناسبت روز مجلس
برگزار شد با بیان اینکه مجلس با ریل گذاری
صحیح می تواند منشأ اصــاح امــور باشد ،از
نهاد قانو نگذاری کشور به عنوان مرکز ثقل
کشور یاد کرد.وی با اشاره به وظایف و اختیارات
مجلس در وضع قانون و نظارت بر اجرای قوانین
و سوال واستیضاح دولتمردان تصریح کرد که
مجلس میتواند منشأ قــدرت در نظام باشد و
همخودش جلوی بیگانگان بایستد و هم دیگر
قوا را در ایستادگی مقابل فشارهای دشمنان و
انحرافات یاری دهد .به گزارش میزان ،اژهای
در خصوص مطالبات مردم و نمایندگان ملت
دربــاره رسیدگی به ترک فعل برخی مسئوالن
در انجام وظایف قانونیشان ،گفت :طبق قانون
هر ترک فعلی جرم نیست و در این زمینه نیاز به
قانون وجود دارد .رئیس قوه قضاییه با اشاره به
همگرایی سه قوه اظهار کرد :امروز فرصت خوبی
برای خدمت به مردم فراهم شده که اگر از این
فرصت استفاده نکنیم و از دست برود در پیشگاه
خدا ،مردم و وجدان خود جوابگو نخواهیم بود.
وی افزود :امروز تالش قوه قضاییه این است که
تاجایی که میشود هزینه کمتر برای مردم ایجاد
کند و یکی از چیزهایی که هزینهها را کاهش
میدهد ،توسعه رسیدگیهای الکترونیکی
اســت .اژ های در عین حــال گفت :ایــن کــار نیز
نیازمند تخصیص بودجه مناسب است که تا کنون
با وجود تصویب ارقامی برای آن در قانون بودجه
پرداخت نشده است .وی ادامه داد :در تالشیم
برای مردم به خصوص کسانی که نه پای آمدن،
نه زبان گفتن و نه قلم نوشتن دارند و نه پول وکیل
و هزینه دادرسی و کارشناسی دارند ،کاری کنیم
که به حق خود برسند.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••بعضی افراد این قدر بی وجدان هستند که
کیسه هوای خودرو را باز می کنند و سپس
خودرو را می فروشند و به خریدار بیچاره هم
نمی گویند که خودرو کیسه هوا ندارد! این
افــراد فکر نمی کنند که با جان مردم بازی
می کنند؟!
••محل کار من روبه روی یک مدرسه است.
امروز بچه ها رو بعد از حدود دو سال دیدم که
با چه عشقی تو حیاط مدرسه بازی می کردن.
چطور معلم ها و مسئوالن دلشان می آید موج
منفی بدن به خانواده ها که نفرستید بچه
هاتون رو مدرسه؟!
••جوان عزیز! فرق هست بین کسی که تو رو
انتخاب میکنه چون کسی رو نداره با کسی
که تو رو انتخاب می کنه چون نمیخواد کس
دیگهای رو داشته باشه!
••خواستم به واسطه سنگ تمام گذاشتن
برای دولت مستقر تشکر کنم .البته ای کاش
همین رویه را هم برای دولت قبل قائل بودید.
به هر حال روزنامه به بیت المال تعلق دارد.
فارغ از مباحث سیاسی ،باید به این مهم توجه
بیش از پیش داشت.
••ما این همه زمین بدون استفاده داریم که
چند ساله رها شده بعد باید جوانی را به خاطر
اجاره با خفت و خواری بیرون کنند که جلوی
همسرش خجالت بکشد یا خانمی سن باال به
خاطر بیماری همسرش خانه به دوش شود.
•• دولت های محترم که  40سال است به فکر
مشکالت افغانستان و ...بودید به فکر جوانان
بدبخت ایرانی هم باشید!
•• شک نــدارم سردبیرتون پسرخاله رامبد
جوان است .متاسفم!
••چرا هر مشکلی مثل آب و برق و گاز پیش
می آید مردم باید تاوانش را پس دهند؟! شرم
نمی کنید؟! بروید از آن هایی که حقوق چند
صد میلیونی و خانه های آن چنانی دارند پول
گاز را بگیرید!
••مردم به خوبی آگاه اند که چگونه اعتراضات
مردمی در ایران تبدیل به اغتشاش می شود.
••مهم ترین آرزو و خواسته مردم کشیدن ترمز
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گرانی مواد غذایی خوراکی و کاهش اجاره
خانه مستاجران است.
•• لطفا مطالبی که ترس و ناامیدی را منتقل
می کند ،چاپ نکنید .مقداری روحیه نشاط
و شادابی را ترویج کنید .در خصوص اون
مطلب مرگ در زندگی سالم من خودم تنها
سرگرمی ام روزنامه خراسانه ولی تا صبح
چشم روی هم نگذاشتم.
••مــن کــه نــدیــدم کسی ایــن روزهـــا درب ــاره
خندوانه صحبت کنه ولــی شما چــرا الکی
براش تبلیغ می کنید ،معلوم نیست!
••خواستم تشکر کنم از نقد خوب شما در
قسمت بارش پول که عده ای با ترویج خرافات
باعث تخریب زندگی ومعنی ومفهوم تالش و
کار می شوند.
•• انتظار داریــد مــردم هیچ چیزی نگویند و
فقط گندکاری های مسئوالن را ببینند که
آب ،اقتصاد ،سیاست ،تمدن و همه کشور را
به فنا می دهند و ساکت باشند!
••قابل توجه مسئوالن محترم! آن قــدر این
مرزهای شرقی برای ورود وخروج اتباع بیگانه
سختمیگیرندکهکسیدیگردرآنطرفمرز
نیست.همهآنهادرحاشیهشهرساکنشدند.
••چ ــرا روزن ــام ــه خــراســان ای ــن ق ــدر دروغ
مینویسد؟ در قضیه اصفهان ماجرا این طور
نبود که نوشتید .مطالبه تنها کشاورزان نبود،
کل مردم شهر معترض اند ...همین کارها را
می کنید که مردم اخبارشان را از ماهواره و
رسانه های بیگانه دنبال می کنند.
•• چرا غرامت جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
بعد ازچند سال گرفته نمیشود؟ این حق
مردم است .لطفا مسئوالن پیگیری کنند.
•• هفته کتاب خوانی هر قدر صبر کردم هیچ
مطلب مناسبی در این خصوص چاپ نکردید!
•• شاید  ۹۹درصد مردم ندانند که تا  ۴۰سال
قبل ما در مشهد رودخانه ای داشتیم پر آب تر
از زاینده رود! آن قدر سر راهش سد بستند که
رودخانه دایمی را ابتدا به رودخانه فصلی و
امروز به مسیل تبدیل کردند!
••داشتم برنامه تلویزیون نگاه می کردم .واقعا

بعضی برنامه ها مثل اعجوبه ها به هیچ دردی
نمی خورن .بهتر نیست به جای این برنامه ها
فرهنگ سازی کنیم مثال مقابل پل مردم پارک
نکنند ،کارمندان اداره ها برخورد بهتری با
مردم داشته باشن و کارشون رو راه بندازن .این
توجه به حق الناس خیلی باارزش تره به خدا.
••چــرا مسئوالن ســازمــان ترافیک شب ها
به هاشمیه بــدون وسیله گذر نمی کنند تا
مشکالت را از نزدیک ببینند؟ کمبود چراغ
های دوزمانه حتی در فرعی ها که خودروها با
سرعت عبور می کنند برای عابران خطرناکه!
••درباره کالهبرداری جذب پول با دارچین
صحبت کردین و اشــاره کوچکی به فنگ
شویی برای جذب ثروت کردین .اگه می شه
درباره این موضوع جذب ثروت از طریق فنگ
شویی هم توضیح بدین.
••تا چند سال پیش زمینهای زیادی در جاده
کالت جزو مراتع بود ولی نمیدانم چطور این
زمین ها در این چند سال اخیر شخم خورده و
تبدیل به زمین کشاورزی شده اند؟
جوابیه سازمان اتوبوسرانی مشهد
با توجه به درج پیامی در ستون حرف مردم
 15آبان با عنوان «در حالی که خط  2مترو به
خوبی در حال خدمات دهی است شهرداری
نیمی از عرض خیابان دانشگاه حدفاصل
مــیــدان ســعــدی تــا چــهــارراه دکــتــرا را خط
ویــژه کــرده و »...به استحضار می رساند:
با هدف کاهش آلودگی ،سوق دهی سفرهای
روزان ــه به ویــژه در معابر دارای ازدح ــام به
استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی از
اولــویــت هــاســت .از سویی ایــجــاد و توسعه
مسیرهای ویــژه از جمله اقــدامــات موثر در
بهبود کارایی سیستم حمل و نقل بوده و با
افزایش سرعت سرویس دهی ناوگان عمومی
می تواند به تدریج باعث تغییر در شیوه سفر
شهروندان شود .شایان ذکر است عالوه بر
ناوگان اتوبوسرانی ،تاکسی هــای شهری
و سایر خــودروهــای امــدادی ،آتش نشانی،
اورژان ــس و ...نیز می توانند از مسیرهای
مذکور تردد کنند.

توافق مهم گازی در عشق آباد

واردات گاز از ترکمنستان برای مصرف داخلی و سواپ به آذربایجان

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای تأکید
کرد :تحقق این مسئله نیازمند نیرو ،امکانات و
بودجه مناسب است که از مجلس میخواهیم
به این مسئله توجه داشته باشد چرا که اکنون با
این بودجهای که برای قوه قضاییه در نظر گرفته
شده ،انجام تکالیفی که قانون بر دوش همکاران
ما قرار داده امکانپذیر نیست.
قالیباف :برای حل مشکالت نیاز به تصمیمات
شجاعانه داریم

به گزارش خانه ملت ،قالیباف نیز که در نشست
مشترک نمایندگان مجلس و مسئوالن عالی
قضایی کشور سخن میگفت ،اظهار کرد :ما امروز
با مشکالت مختلفی مواجه هستیم که اصلیترین
مشکالت حول محور مسائل اقتصادی ،مسائل
مرتبط با آب و جمعیت و اختالف طبقاتی است که
این مشکالت حاصل یک ناترازی و به هم ریختگی
در ساختار کشور است .وی افزود :نکته مهم این
است که امروز ما در هر سه قوه با هم هماهنگ و
همدل هستیم ولی این کافی نیست و باید این
همدلی و همافزایی به کارآمدی به نفع ذی نفعان
یعنی مردم منجر شود و آثار ملموسی برای مردم
داشته باشد و اگر غیر از این باشد باید در روش
خود تجدیدنظر کنیم و امروز فرصت بسیار تنگ
است و مردم بیش از هر زمان دیگر به کارآمدی
یکایک ما نیاز دارند ،من به عنوان نماینده مردم
از ریاست قوه قضاییه که شناخت خوبی با توجه
به سبقه و کسوت خــود در ایــن قــوه دارد ،تشکر
میکنم که در این مدت رسیدگی و ورود خوبی به
مسائل داشته و از نظر میدانی و جهادی در صحنه
حاضر بوده و پیگیریهای مثبتی انجام داده اند.
قالیباف با بیان این که در سه قوه باید به یک فهم
مشترک در سطوح عالی برسیم ،اظهار کرد :باید
از مسائل ،اولویتها و مشکالت و روش حل آن ها

امروز به یک فهم مشترک برسیم تا بتوانیم از همه
ظرفیتها استفاده کنیم  .به اعتقاد من امروز سه
مشکل اساسی داریم که باید به آن ها توجه کنیم؛
ابتدا مشکالت اقتصادی کشور ،دوم مشکل آب در
کشور که باید توجه کنیم در بعضی از بخشهای
کشور و بخش قابل توجهی از روستاها امــروز با
تانکر آب رسانی میشود و مشکالت جــدی در
این بخش دارد و مشکل سوم بحث جمعیت است
و وقتی بحث از جمعیت میشود شامل موالید،
مهاجرت و اختالف طبقاتی میشود که امروز در
جامعه وجود دارد و هر روز افزایش پیدا میکند.
وی تأکید کرد :ریشه این سه مشکل در ناترازی
است که وجود دارد و این ناترازی زاییده تصمیمات
همه ماست .در حوزه مسائل اقتصادی وقتی حرف
از ناترازی میزنیم باید توجه کنیم که چگونه باید
برای آن راهکار بیندیشیم .رئیس مجلس تصریح
کرد :به عنوان مثال ما در حوزه بخش خصوصی،
باید تکلیف خود را با این بخش روشن کنیم و به
آن احترام بگذاریم ،باید مالکیت خصوصی را
محترم بشماریم و امنیت سرمایه را حفظ کنیم و
به سرمایهگذار فرصت دهیم تا در عرصه اقتصاد
نقش آفرینی کند ،وقتی از خصوصی سازی سخن
میگوییم در پس گرفتن آن نیز باید مطمئن باشیم
فساد و خطایی رخ نداده باشد و باید بدانیم وقتی
از حل مشکالت اقتصادی صحبت میکنیم در
کشور تولید ثروت باید رخ دهد و اگر با تصمیمات ما
ثروت آفرینی نشود مشکل اقتصادی حل نخواهد
شد و باید با تصمیمات ما نقدینگی لجام گسیخته
بیش از چهار هزار هزار میلیارد تومانی به سمت
تولید هدایت شود .وی تأکید کرد :حل مشکالت
نیازمند تصمیمات شجاعانه در کشور است و حتی
نیاز به تصمیماتی است که در جلسه سران و در
کمیسیو نهای تخصصی به آن توجه کنیم و به
سمت آن پیش برویم.

روزنامه خراسان رتبه سوم جشنواره رسانه و عدالت را کسب کرد
کرمانی-روزنامهخراسانرتب هسومسومینجشنواره
رسانهوعدالتاستانکرمان را کسبکرد.بهگزارش
خراسان،سومینجشنوارهرسانهوعدالتروزگذشته
با پیام رئیس قوه قضاییه و تجلیل از رسانههای فعال
و برتر در حوزه قضایی برگزار شد .موحد رئیس کل
دادگستری استان کرمان در این مراسم که در جوار

حرف مردم

گلزار شهدای کرمان و ســردار شهید حــاج قاسم
سلیمانی با حضور امــام جمعه و استاندار کرمان
برگزارشد ،از افزایش  ۷۰درصدی آثار ارسالی به
جشنوارهسومرسانهوعدالتخبرداد.در اینمراسم
ضمن قرائت قطع نامه نهایی هیئت داوران از رسانه
هایبرتردرحوزههایخبر،گزارش،تیتر،خبرنگاران

ویــژه صداوسیما ،پایگاه خبری و مطبوعات برتر
تجلیل شد.براساس این گزارش ،روزنامه خراسان
در بخش خبر در بین روزنامه های سراسری و استان
کرمان برای دومین بار حائز رتبه سوم این جشنواره
شد.همچنین توکلی خبرنگار خراسان در کرمان
مقامسومدررشتهخبرراکسبکرد.

اصفهانی  -ایــــران بــر ســر واردات گ ــاز از
ترکمنستان برای مصرف داخلی پنج استان
دچار کمبود گاز و سواپ بخشی از گاز وارداتی
به آذربایجان قرارداد سه جانبه ای را در حاشیه
نشست اکو در عشق آباد امضا کرد .قراردادی
که جدای از منافع و دستاوردهای اقتصادی آن،
پیام های مهم سیاسی نیز در بطن خود دارد.
بــه گـــزارش ایــرنــا ،در حاشیه اج ــاس اکــو و
در حضور روســای جمهور سه کشور ایــران،
ترکمنستان و آذربایجان ،قــرارداد سه جانبه
ســواپ (انــتــقــال) ســاالنــه  1.5تــا  ۲میلیارد
مترمکعب گاز امضا شد.بر اساس این توافق
سه جانبه که در حاشیه اجالس سران اکو در
ترکمنستان به امضا رسید ،ترکمنستان روزانه
 ۵تــا  ۶میلیون مترمکعب گــاز بــه جمهوری
آذربایجان میفروشد .این گاز از مسیر ایران به
جمهوری آذربایجان ترانزیت (سواپ) خواهد
شد .ایران گاز مصرفی مورد نیاز خود در پنج
استان کشور را از حق انتقال این گاز برداشت
خــواهــد ک ــرد .ایــن مسئله مـیتــوانــد موجب
پــایــداری گــاز در فصل سرما در استا نهای
شمالی کشور شود.این قرارداد که پس از پایان
دیدار دوجانبه سید ابراهیم رئیسی و «الهام
علیاف» ،توسط وزیران نفت دو کشور به امضا
رسید ،از اول دی امسال بدون سقف زمانی اجرا
میشود .در همین حال وزیر نفت گفت :طبق
قــرارداد سهجانبه سواپ گازی ،ایران ساالنه
نزدیک به  1.5تا  2میلیارد مترمکعب گاز را از
ترکمنستان در منطقه سرخس دریافت میکند
و از منطقه آستارا به آذربایجان تحویل میدهد.
به گــزارش فــارس ،جــواد اوجــی وزیــر نفت در
حاشیه پانزدهمین اجالس سازمان همکاری
اقتصادی (اکو) بعد از امضای قرارداد سهجانبه
سواپ گاز بین ترکمنستان ،ایران و آذربایجان
دربـــاره آن اظهار کــرد :طی یک مــاه گذشته
مذاکرات فشرد های با دو کشور ترکمنستان
و آذربایجان داشتیم تا سواپ گازی با این دو
کشور را اجــرایــی کنیم.وی ادامــه داد :طی
این قــرارداد مناسبات انــرژی خیلی خوبی با
دو کشور ترکمنستان و آذربایجان برقرار و
گام مهمی رو به جلو برداشته شد.وزیر نفت
گفت :دربـــاره تسویه بدهی گــازی ای ــران به
ترکمنستان ،وزارت نفت راهکارهای خوبی را
پیشنهاد داده است و پرداخت بدهی آغاز شده
و به زودی اولین قسط پرداخت بابت بدهی
گاز انجام خواهد شــد.در همین حال برخی
کارشناسان این قــرارداد را از جنبه سیاسی

هم مهم ارزیابی می کنند ،جــدای از این که
این قرارداد می تواند روابط ایران و جمهوری
آذربایجان را که به تازگی دستخوش التهاب
هایی شده بود ،به روال عادی برگرداند ،نشانه
ثبات و غیرقابل چشم پوشی بودن مسیرهای
مهم ترانزیتی ایران است در شرایطی که آمریکا و
غرب سعی در به انزوا کشاندن کشورمان دارند.
درهمینحال بهادریجهرمیسخنگویدولت
با بیان این که دیپلماسی در دولت مردمی در
خدمت منافع ملی است افزود :با قرارداد گازی
سهجانبه بین ایران ،ترکمنستان و آذربایجان
که نتیجه نگاه متوازن به همه ظرفیتها در
سیاست خارجی است ،معادل گاز پنج استان
ایــران تامین خواهد شــد .وی تاکید کــرد :با
نگاه ویژه به همسایگان ،میدان روابط خارجی
دیگر محدود به چند کشور خاص نیست.مجید
شاکری کارشناس اقتصاد و تحلیل گر کالی
نیز در رشته توئیتی دراین باره نوشت« :انصافا
منطق ق ــرارداد ســواپ گاز از ترکمنستان به
آذربایجان خیلی دقیق تنظیم شــده است.
موضوع صرفا تامین یا عدم تامین گاز پنج استان
شمالی نیست .ایران دریچه ای ایجابی برای
همکاری با محور الجورد پیدا کرده .چیزی که
تاهمیندوماهقبلخیلیبعیدبهنظرمیرسید.
این که چگونه می تــوان رقابت و همکاری را
کنار هم تعریف کرد یک مرحله مهم است که
این قــرارداد یک گام بسیار بلند به سوی این
درک است .شاید این اولین بار است که ایران
وارد یک همکاری کریدوری به معنای جدید
آن می شود .آینده چه خواهد شد؟ نمی دانم.
اما این خبر واقعا امیدوار کننده اســت .خدا
قوت»«.محور الجورد» به اصطالح به توافق یا
پروژه مهم ترانزیت از شرق به قلب اروپا گفته می
شود که بر اساس آن موافقت نامه ،افغانستان،

ترکمنستان ،آذربایجان ،ترکیه و گرجستان
کشورهای شامل راه الجورد ،روابط بازرگانی
و ترانزیتی شان را گسترش خواهند داد .راه
الجورد از تورغندی و آقینه آغاز و با گذشتن از
بندر ترکمن باشی و بحیره خزر به آذربایجان
و گرجستان میرسد و از آ نجــا با گذشتن از
بندرهای پوتی و باتومی بحیره سیاه به شهر
قــارص و بندر استانبول و در نهایت به اروپــا
میرسد.
ادامه این مطلب را در صفحه  ۱۲بخوانید.

